
Regulamin konferencji ScaLAB 

 

§1. Postanowienia ogólne  

1.1.  Konferencja ScaLAB, zwana w dalszej części Regulaminu „Konferencją” odbywa się w 
terminie 25.06.2016, w sali konferencyjnej budynku Afrykarium, ZOO Wrocław, na ul. Z. 
Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław. Czas trwania Konferencji jest przewidziany od godziny 10:00 do 
godziny 17:00.  

1.2. Organizatorem Konferencji jest firma Sii sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  
(Al. Niepodległości 69, 02 – 626 Warszawa, NIP 525-23-52-907, KRS 0000249203), zwana  
w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.  

1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa  
w Konferencji, o którym mowa w punkcie 2.1. Regulaminu i obowiązują wszystkie osoby, które 
zgłosiły swój udział w Konferencji („Uczestnicy”).  

1.4. Uczestnikami Konferencji mogą być osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji, studenci, 
przedstawiciele środowiska akademickiego oraz partnerów Konferencji.  

1.5. W ramach Konferencji będą odbywały się sesje na temat technologii Scala oraz pokrewnych. 

§2. Uczestnictwo w Konferencji  

2.1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez 
wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej 
https://scalab.eventbrite.com bądź osobiście w recepcji konferencyjnej w dniu Konferencji 
(„Zgłoszenie”).  

2.2. O uczestnictwie w Konferencji decyduje kolejność Zgłoszeń. 

2.3. Liczba miejsc jest ograniczona. Przewidywana liczba Uczestników to 100 osób. 

2.4. Udział w wykładach nie wymaga dodatkowej rejestracji. 

2.5. Udział w Konferencji jest bezpłatny. 

2.6. Koszt pobytu i przejazdu w celu uczestnictwa w Konferencji Uczestnik pokrywa we własnym 
zakresie.  

2.7. Termin nadsyłania Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem serwisu 
internetowego https://scalab.eventbrite.com upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. 
Rejestracja po tym terminie będzie możliwa osobiście w recepcji konferencyjnej w czasie trwania 
Konferencji w zależności od dostępności miejsc.  

§3. Rezygnacja z udziału w Konferencji  



3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika  
z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie mailowej i przesłana na adres: 
ScaLAB@pl.sii.eu . 

§4. Prawa Organizatora 

4.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie Konferencji. 

4.2. Wszelkie zmiany w harmonogramie Konferencji wprowadzone przez Organizatora będą 
dostępne na stronie internetowej https://scalab.eventbrite.com oraz na stronie wydarzenia na 
portalu 
społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/events/1103266793029421/?active_tab=p
osts. 

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji. 

4.4. O odwołaniu Konferencji Uczestnicy będą informowani drogą mailową.  

4.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, miejsca lub czasu trwania Konferencji. O 
zmianie terminu lub miejsca Konferencji Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową. 

§5. Obowiązki Uczestnika 

5.1. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP  
i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja. 

5.2.  Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać Regulaminu zwiedzania ZOO Wrocław, dostępnego pod 
adresem: http://www.zoo.wroclaw.pl/index.php?strona=247&id_kat=491. 

§ 6. Postanowienia końcowe  

6.1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy dla siedziby Organizatora.  

6.2. Wysłanie Zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie https://scalab.eventbrite.com 
oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów 
porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.  

6.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego.  

6.4. Zgłaszając się do udziału w Konferencji Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę w rozumieniu 
Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z późn. zm.) na przetwarzanie danych 
osobowych przez Organizatora jedynie na potrzeby Konferencji.  

6.5. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 
23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).  

6.6. Na wypadek wykonania przez Organizatora materiałów, na których zostanie utrwalony 
wizerunek Uczestnika (na zdjęciu lub filmie), Uczestnik zezwala na rozpowszechnianie swojego 
wizerunku przez Organizatora lub przez inne osoby na zlecenie Organizatora dla celów reklamowych, 
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promocyjnych i marketingowych, w tym na obrót egzemplarzami,  
na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi 
technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz  
z wizerunkami innych osób. 

6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, 
zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.  

6.8. Uczestnicy zobowiązują się do poszanowania mienia ZOO Wrocław oraz do pokrycia wszelkich 
szkód wyrządzonych w czasie trwania Konferencji na terenie obiektu, w którym odbywa się  
Konferencja, jak i na terenie całego ZOO Wrocław.  

6.9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej 
https://scalab.eventbrite.com.  

6.10. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie  
w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej https://scalab.eventbrite.com.  


